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Trudny rejs

Wałcz

Człopa

Tuczno

Mirosławiec

Już po raz trzeci przedstawiamy naszą zupełnie subiektywną (tym razem żeglarską) noworoczną szopkę. Wszelkie podobieństwa występujących w tekście do kogokolwiek są niezamierzone i zupełnie przypadkowe.
Po zmianie załogi „Dar wałczan”
jakby wypiękniał i dumnie prezentował się przy kei. Był całkowicie
otaklowany. Wanty i sztang były
odpowiednio naciągnięte, szoty na
razie spokojnie spoczywały i czekały na naprężenie, przypięta szeklami
do bomu talia była gotowa do użytku. Natomiast grot, genua i spinaker były zwinięte, lecz wystarczyło
przedni lik włożyć do likszpary,
w każdej chwili użyć fałów i wciągnąć żagle na maszt. Na łodzi został
zamontowany nawet najnowocześniejszy trapez firmy braci Allen,
aby Załogant podczas wypinania
się z urządzenia nie doznał żadnej
kontuzji.
Przez pierwszy rok rejsu wiatr wiał
w dobrą stronę. Nic nie zapowiadało flauty i wszystko wskazywało
na to, że przez pięć lat będzie spokojnie i Załogant przy balastowaniu
raczej nie będzie się musiał zbytnio
wychylać za burtę. Zwłaszcza, że
w Kapitanacie Sternik miał poparcie większości. Natomiast zatrudnieni w Bosmanacie ludzie - poza
nielicznymi piratami, mocno popierającymi poprzednią sterniczkę
jachtu - w większości byli przychylni nowym porządkom.
Zasiadający w Kapitanacie wiązali
REKLAMA

duże nadzieje z nowym Sternikiem,
a obserwujący rozpoczynający
się rejs z perspektyw lądu z optymizmem spoglądali w przyszłość
i z wiarą patrzyli na poczynania nowej władzy.
Sternik doskonale wiedział, że kiedy dmuchnie od rufy - a początkowo tak się działo - ustawi grot
z genuą na „motyla”, postawi wielki
jak balon spinaker, dla zmniejszenia oporów wyciągnie miecz i łódź
pomknie w ślizgu „na pełnym” ku
świetlanej przyszłości.
Jednak po początkowej euforii
część członków Kapitanatu - którego polecenia co do kursu Sternik
musiał wykonywać - zaczęli dmuchać w inną trąbę, fordewind się
skończył i łódź musiała rozpocząć
uciążliwe halsowanie. Należało co
jakiś czas zmieniać kurs, aby przekonać do niego większość w Kapitanacie. Przy gwałtownym zmianie halsu trzeba było uważać, aby
szybko przelatujący na drugą stronę
masztu bom nie uderzył boleśnie
w głowę przechodzącej na drugą burtę załogi. Należało ponadto
bardzo dokładnie obserwować powierzchnię wody, aby w odpowiedniej chwili na podstawie „zmarszczek” zauważyć zbliżający się

gwałtowny szkwał, który mógłby
doprowadzić do wywrotki. Okazało
się również, że podczas halsowania bardzo wzrosła rola Załoganta.
Jego wyczyny na trapezie mogły
podczas balastowania wyprowadzić
łódź z niebezpiecznego przechyłu,
lecz przy zbyt późnym przejściu na
zawietrzną burtę spowodować wywrotkę.
Pierwszy mocny szkwał nadszedł
po około roku żeglugi i była to odmowa przez Kapitanat zaciągnięcia
kredytu. Czy pieniądze miały zostać
przeznaczone na nowe żagle, czy też
na budowę mariny - nie wiadomo,
choć najczęściej mówiono, że chodziło o pokrycie coraz większych
kosztów kształcenia żeglarskiego
narybku. Przechodząc szybko na zawietrzną załoga w ekwilibrystyczny
sposób jeszcze wybalastowała problem, lecz zbliżały się kolejne nie-

pokojące porywy.
Następny gwałtowny podmuch spowodował już wywrotkę, choć nie
była to dyskwalifikująca „eskimoska”, czyli wywrotka do góry dnem.
Żeglarze znaleźli się w wodzie za
sprawą odmowy podwyższenia
podatków. W Kapitanacie nawet
dotychczasowi zwolennicy Sternika byli przeciw lub wstrzymali się
od głosu. Część, którym odpowiadał dotychczasowy kurs, może nie
przeszła do opozycji, lecz coraz
częściej zaczęła mieć inne zdanie
co do celu, jaki należy osiągnąć,
a najbardziej denerwowała ich sytuacja, kiedy Sternik był za, a nawet
przeciw. Z czasem szkwały poczęły być więc coraz gwałtowniejsze
i halsowanie zaczęło przypominać
walkę o przetrwanie. Jakby tego
było mało w wodzie, na lądzie
i w powietrzu zaczęły pojawiać się

znacznie utrudniające spokojną żeglugę zjawiska. Sporo szkód czynił
Narwal. Zasiadający w prezydium
Kapitanatu ssak punktował każde
niedociągnięcie Sternika, a swoim charakterystycznym spiralnie
skręconym górnym kłem dziurawił
kadłub, domagając się wyjaśnień
każdej budzącej wątpliwości sprawy. Narwalowi wtórował Gołąb
Pocztowy unoszący się nad żaglówką. Bacznie wszystko obserwował
i czasami - wytykając Sternikowi
błędy - potrafił pobrudzić guanem
pokład. Ponadto swoje trzy grosze
krytyki dorzucał - wraz z zespołem
- Walec Drogowy, który choć najczęściej jest merytoryczny, potrafi
zręcznie żonglować cyframi.
W głębi oceanu cały czas czai się
również załoga Czerwonego października. Na rozkaz Gospodyni
Dokończenie na str.3
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Felieton na rozgrzewkę

Zaczynam od siebie
Czyżbym była jedyną osobą w tym
kraju, która cieszy się z powrotu do
pracy? Dwa tygodnie z prawie czterolatkiem dały mi nieźle w kość, dlatego z przyjemnością odpalam komputer i zajmuję się czymś, co nie jest
związane z czytaniem książeczek
o Kici Koci, układaniem puzzli, graniem w bierki i oglądaniem Psiego
patrolu.
Niestety nie mam nic sympatycznego do przekazania. Nie włączam
telewizora, nie kupuję gazet, z rzadka zaglądam do mediów społeczno-

ściowych, ale mimo to mam je ciągle
przed oczami. Miliony nieżyjących
zwierząt, przerażone twarze ludzi,
ich niemoc, kłęby dymu, rozżarzone
powietrze. Autentycznie boli mnie
serce, gdy widzę płonącą Australię,
tylko co mogę zrobić oprócz wpłacenia jakiejś kwoty na walkę z pożarami? Realnie nic. Mimo wszystko
spróbuję. Może uda mi się kogoś
przekonać, że ocieplenie klimatu to
nie bujda, że mamy wpływ na to,
w jakim tempie będą postępować,
a przede wszystkim, że zmiany musimy zacząć od siebie.
Kto mnie choć trochę zna, ten wie,
że jak nikt irytują mnie antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, foliarze,
Jerzy Zięba, jak również wyznawcy
teorii chemitrails i Reptilian, czyli najogólniej mówiąc denialiści.
Wydawało mi się, że wszystkich
zwolenników teorii spiskowych
wyrzuciłam ostatnio ze znajomych
na Facebooku, żeby nie czytać zamieszczanych przez nich bredni,
niestety okazuje się, że paru się ostało.
To denialiści klimatyczni. Australia płonie, a oni głoszą, że globalne

ocieplenie nie istnieje, ewentualnie,
że dwutlenek węgla produkowany
przez człowieka nie ma znaczenia,
wulkany emitują więcej CO2 niż
człowiek, ekstremalne zjawiska pogodowe nie mają związku z globalnym ociepleniem, w końcu, że pożary (jak ten w Australii) są normalne.
Tym podobnych bzdur jest w sieci
cała masa. Bardzo łatwo jest tak
twierdzić, jak się siedzi za ekranem
komputera na drugim końcu świata
i kiedy to nie twój dom się pali.
Denialiści klimatyczni przytaczają
dawno obalone mity, kompletnie
pomijają fakt, że aż w 97 proc. prac
naukowych o klimacie podaje się, że
to człowiek odpowiada za globalne
ocieplenie. Ale oni wiedzą więcej od
naukowców, są świadomi, obudzili
się, mają otwarte głowy - tak bardzo,
że im mózgi powypadały.
Któregoś razu nie wytrzymałam
i pod filmem z żółtymi napisami
umieściłam link do artykułu popartego badaniami i bogatą bibliografią
autorstwa uznanego naukowca. Mój
komentarz został usunięty, zastąpił
go UWAGA, UWAGA! link do artykułu z TV Republika. Nie miałam

pojęcia, że rozmowa z denialistami
klimatycznymi będzie tak bardzo
przypominać grę w szachy z gołębiem. Obawiam się, że do tych ludzi
dotrze, że się mylą dopiero wtedy,
kiedy Gdańsk zostanie zalany i zginą ludzie, dojdzie do pustynnienia,
a silne wiatry i trąby powietrzne
staną się w Polsce normą. Dla nich
odejście od węgla to zamach na
patriotyzm. Co charakterystyczne,
na Facebooku najczęściej na profilowych mają flagi narodowe i koniecznie odwrócone serduszko z napisem „Nie utrzymuję Owsiaka”, są
wyborcami Korwina i nie stosują
znaków przestankowych. Doprowadzają mnie do szału.
To będzie ten fragment, w którym
posypuję głowę popiołem. Sama
dla planety robię za mało. Segreguję
śmieci, ale wiemy przecież, że teraz
to i tak za mało, za późno. To trzeba
było robić 20 lat temu. Ograniczyłam liczbę produkowanego plastiku.
To też za mało, bo za nic nie mogę
się przekonać do szamponu w kostce, za to robię najlepsze na świecie
balsamy zero waste. Rzadko jeżdżę
samochodem. Tak rzadko, że jakiś

czas temu wjechałam w nasz drugi zaparkowany (!) pod domem
samochód (wiadomość dla męża
- jeśli do tej pory nie zauważyłeś,
nie ma sensu się tym przejmować). Oszczędzam wodę, ale nie
dam rady prać ubrań wtedy, kiedy
wydają się mocno (zamiast tylko
odrobinę) nieświeże. Oszczędzam
energię elektryczną, ale nie do tego
stopnia, żeby zrezygnować z włączania światła w pomieszczeniach,
w których przebywamy i zastąpić
je świecami, a odkurzacz wymienić na miotłę. Postanowiłam, że
kupię w tym roku mniej ubrań
i butów. Zacznę sama wytwarzać
chemię gospodarczą i jeszcze więcej kosmetyków, będę oszczędzać
jeszcze więcej wody i jeszcze więcej prądu oraz że nigdy, ale to przenigdy, nie zapomnę wziąć z domu
kubka na kawę i bidonu, kiedy wybiorę się na dłuższą wycieczkę. Bo
zmiany trzeba zaczynać od siebie,
czego serdecznie życzę wszystkim
i sobie w nowym roku.
Zuzanna
Błaszczyk-Koniecko

Odbiorą prawo jazdy pomimo kwestionowania mandatu

Czas na zachowek
Gdzie problem?

W 2011r. (a dokładnie 23 października) zmianie uległ termin przedawnienia roszczenia
o zachowek z trzech do pięciu lat.
Obecnie każdy uprawniony może
dochodzić zachowku w terminie
pięciu lat od dnia ogłoszenia te-

stamentu. Od powyższej zasady
dotyczącej początku biegu tego
terminu są jednak wyjątki, co potwierdził Sąd Najwyższy w najnowszym orzeczeniu o sygnaturze
akt V CSK 170/18

Przepis art. 1007 par. 1 Kodeksu cywilnego brzmi: roszczenia
uprawnionego z tytułu zachowku
oraz roszczenia spadkobierców
o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się
z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Wcześniej termin
ten wynosił 3 lata. W takim stanie
prawnym do Sądu trafiła sprawa
dotycząca zasądzenia kwoty tytułem zachowku.
W sprawie zmarła sporządziła testament, a spadek w całości nabyła jej wnuczka. W dziedziczeniu
pominięci zostali syn oraz córka
zmarłej. Po okresie przedawnienia roszczenia o zachowek
wnuczka została pozwana przez
syna zmarłej o zapłatę.
Problem polegał na tym, że
w skład spadku wchodził udział
w
użytkowaniu
wieczystym
dwóch działek, jednak o tym prawie syn zmarłej mógł uzyskać
bliższe informacje dopiero po
upływie terminu przedawnienia,

kiedy spadkobiercy byłego właściciela (w tym wnuczka zmarłej)
odzyskali działki.
Jakie wyroki?
Sąd I Instancji uznał, że zasadne
jest uznanie zarzutu przedawnienia i odmówił zasądzenia żądanej
przez wnuczkę kwoty. Sąd oparł
się na literalnej wykładni przepisu,
który jasno wskazuje, że momentem, od którego trzeba liczyć termin przedawnienia jest ogłoszenie
testamentu.
Sąd Apelacyjny zmienił wyrok i zasądził synowi zmarłej zachowek.
Sąd uznał za istotne, że w skład
wycenianego na początku na
mniejszą kwotę spadku w trakcie
postępowania spadkowego doszła kwota związana z nabyciem
dwóch działek. Dopiero wtedy
uznać można było, że działając
ze zwykłą starannością uprawnieni do zachowku mogli ustalić jego
wartość i obliczyć przysługujący
zachowek.
REKLAMA
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Przede wszystkim ochrona
Sprawa w końcu trafiła do Sądu
Najwyższego, który miał ustalić,
czy należy brać w tym przypadku
pod uwagę jedynie czyste brzmienie przepisu, czy uwzględniać
również inne okoliczności.
Sąd Najwyższy uznał, że w tej
konkretnej sprawie wykładnia literalna prowadziłaby do jawnie
krzywdzących dla uprawnionego z zachowku rezultatów. Sąd
uznał, że wykładnia literalna
przepisu art. 1007 Kodeksu cywilnego nie może prowadzić do
pokrzywdzenia
uprawnionych
do zachowku w przypadku, gdy
z przyczyn od siebie niezależnych nie ma możliwości ustalania
wartości spadku. Przeciwne rozumienie byłoby sprzeczne z celem
ochronnym, jaki realizować ma
zachowek.
radca prawny
Piotr Machyński
machynski.kancelaria@gmail.com
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Dokończenie ze str.1

powstanie nowa koalicja, która dokona personalnych zmian w prezydium i komisjach Kapitanatu. Wtedy Sternik pozostanie na akwenie
jak ten samotny biały żagiel.
Z żeglarskim pozdrowieniem ahoj!
Kaszaloty
Wiele użytych w tekście nazw zostało zaczerpniętych z żeglarskiego
języka i może być niezrozumiała. Lecz zapewniamy, że Sternik
i Załogant wiedzą o co chodzi.
Dla Czytelników niezwiązanych
z żeglarstwem zamieszczamy krótki
słowniczek.

tego podwodnego okrętu co chwila
w kierunku żaglówki i Sternika są
wypuszczane zardzewiałe torpedy.
Niestety są zbyt stare i najczęściej
nie dosięgają celu, a te które trafiły,
okazały się niegroźne. Cała sytuacja doprowadzała Gospodynię do
szewskiej pasji, dlatego zaprosiła na
swój pokład korsarzy, którym przewodzi powiatowa Rachel Wall. JedREKLAMA

nak niech nikogo nie zwiedzie jej
słodki głosik i sympatyczny wygląd
- niewiasta ta potrafi bowiem ze
słodkiego yorka zmienić się w bulteriera. Jej podwładni - korsarze
mają za zadanie uzbroić Czerwony
październik w nowszą, skuteczniejszą broń i walić ile wlezie w dowodzony przez Sternika jacht. Oczywiście nic za darmo. Kto będzie się

najlepiej spisywał i miał najwięcej
trafień, będzie przez Gospodynię
zamustrowany do następnego rejsu
„Daru wałczan”. Gospodyni siebie
oczywiście widzi w ponownej roli
sterniczki, tylko czy... nasza Rachel
Wall - po wykonaniu zadania - nie
pozostawi jej na bezludnej wyspie,
jak niegdyś z nią uczyniła dowódczyni Czerwonego października?

Tak więc Sternik wraz z Załogantem
mają coraz więcej pracy, aby utrzymać łódź na zaplanowanym kursie,
co wymaga częstych zmian halsu
i wybalastowaniu nowych problemów. Natomiast obsada Kapitanatu
zbytnio nie ułatwia im zadania. Jeżeli Sternik nie będzie nawigował
tak, jak zasiadający w tym gremium
sobie życzą, to być może niedługo

Keja - niewielkie nabrzeże lub pomost na przystani.
Takielunek - ruchomy osprzęt (liny,
żagle).
Wanty, sztag - stalowe liny podtrzymujące maszt z boków i z przodu.
Szoty - liny służące do ustawiania
żagli.
Szekla - metalowe ucho z wkręcaną
zawleczką służące do łączenia różnych części osprzętu.
Talia - element osprzętu służący do
wybierania i luzowania żagli.
Bom - ruchowe drzewce jednym
końcem (piętą) zamocowany przegubowo do masztu. Drugi koniec,
zwany nokiem jest wolny. Do bomu
mocowany jest dolny lik żagla.
Grot, genua, spinaker - rodzaje żagli.
Lik, likszpara - szpara w maszcie od
strony rufy, w którą wprowadza się
przednią krawędź żagla, czyli lik.
Fał - element olinowania ruchomego służący do stawiania żagla.
Trapez - połączenie uprzęży żeglarza z masztem. Służy do balastowania, czyli utrzymywania jachtu
w poziomym położeniu.
Flauta - brak wiatru.
Fordewind - wiatr od rufy.
Halsować - żeglowanie w kierunku
z którego wieje wiatr, polegające na
płynięciu zakosami, raz lewym, raz
prawym halsem, kiedy trzeba wykonywać wielokrotne zwroty.
Szkwał - nagły i najczęściej krótki
wzrost prędkości wiatru.
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Ogłoszenia drobne

- - PRACA - • Oferta pracy dla Pani na emeryturze.
Tel. 605 411 126

- - LOKALE, NIERUCHOMOŚCI - • Sprzedam działkę w Strącznie nad jeziorem Raduń,
około 50 arów.
Tel. 668 007 433
• Sprzedam działkę budowlaną 521m2+ działkę ogrodniczą
2900m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy w Wałczu.
Powierznia 30m2. Dobra lokalizacja.
Tel. 500 081 681

• Sprzedam 4 pokoje, 65m2, w Wałczu w nowowybudowanym budynku na ul. Chopina. Miejsce parkingowe w cenie.
Cena 3.900zł/m2 (netto). Stan deweloperski.
Tel. 604 936 904
• Pokój do wynajęcia, kuchnia, łazienka.
Tel. 666 270 188
• Pokój do wynajęcia w Wałczu.
Tel. 888 108 966
• Kupię lub wynajmę mieszkanie na parterze, najchętniej na
Dolnym Mieście.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam mieszkanie na Dolnym Mieście, trzecie piętro, 3
pokoje, 2 balkony.
Tel. 603 849 249
• Sprzedam dom jednorodzinny w Człopie ul. Słoneczna 4,
Cena 300 tys. Proszę dzwonić po godz. 16.
Tel. 663 959 575

• Wynajmę lokal
Tel. 725 929 462
• Wynajmę lub sprzedam:
-Sklep w Wałczu o pow. 300 m2 (aktualnie sklep meblowy)
-2 hale magazynowe w Kołatniku (pow. 400 m2 każda)
-działkę budowlaną ok. 1500 m2 z budynkiem gospodarczym, uzbrojoną w Chudym( woda, energia elek., instal.
gazowa). Obiekt produkcyjno – magazynowy ok. 680 m2 na
działce 6300 m2. Wolnostojący w Witankowie.
Tel. 602 497 237
• Sprzedam dom 320m2 w gminie Tuczno.
Tel. 798 527 905
• Sprzedam ziemię 8,14 ha
Tel. 792 020 549
• Do wynajęcia dom (4 pokoje) z podwórkiem nad rzeką
w Szwecji.
Tel. 516 326 268
• Lokal do wynajęcia 40m2 w Centrum Wałcz.
Tel. 602 255 827
• Z powodu choroby, pilnie sprzedam mieszkanie 75m2,
własnościowe, bezczynszowe. Częściowo po remoncie. Może
być zamiana na parter.
Tel. 67 387 32 17 lub 608 797 224
• Oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe 14m2.
- pomieszczenie idealnie nadające się na biuro ( posiada
wszystkie media).Warunki najmu do uzgodnienia.
tel. kont.67 258 44 35
• Zamienię mieszkanie 2 pokojowe w kamienicy IIIp.
na 2 pokojowe w bloku. Może być zadłużone.
Tel. 501 160 263
• Do wynajęcia umeblowane i odświeżone 46-metrowe
mieszkanie w nowym budownictwie przy ulicy Bydgoskiej.
Koszty - tysiąc złotych plus opłaty.
Tel. 607 654 053
• Zamieszkaj przy Al. Zdob. Wał. Pom. W Wałczu.
Szczegóły: www.tbswalcz.pl.
Tel. 509 584 369
• Sprzedam działkę budowlaną 521 m2+ działka na cele
ogrodnicze 2900 m2. Nowe Morzyce.
Tel. 693 424 150
• Sprzedam działki budowlane w Kłębowcu, blisko rzeki.
Tel. 882 418 294

Ogłoszenia drobne: 99 gr za słowo
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• Mieszkanie 117m2 z garażem, Wałcz- Okulickiego.
Tel. 507 126 250
• Sprzedam dom 76m2.
Tel. 721 789 178
• Do wynajęcia kawalerka 18m2 częściowo umeblowana
i wyposażona.
Tel. 501 683 777
• Garaż do wynajęcia os. Chopina.
Tel. 601 478 279
• Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe.
Tel. 609 833 120
• Kupię działkę najchętniej Morzyce
Tel. 733 303 955
• Sprzedam działkę budowlaną w Kłębowcu gm. Wałcz,
pow. 1425 m2, media w działce
Tel. 535 373 477
• Zamienię mieszkanie TBS do remontu. 3 pokoje 70 m2 na
mniejsze 2 pokojowe.
Tel. 880 893 360

- - RÓŻNE - • Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 504 160 153
• Usługi remontowo-budowlane. Szpachlowanie,
wykończenia wnętrz.
Tel. 883 510 741
• Usługi remontowo-budowlane. Wykończenia wnętrz. Malowanie, kafelki, ogrzewanie podłogowe, zabudowy karton-gips, kostka brukowa, szpachlowanie, elewacja. Zadzwoń
i umów się na wycenę.
Tel. 795 177 634
• Specjalista Psychiatra Artur Czamański,
ul. Wojska Polskiego 2/6
Tel. 608 044 853
• Tanio, sprzedam łóżko rehabilitacyjne na pilota.
Tel. 600 896 122
• Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny.
Tel. 661 116 521
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Burza w gminie

Wydawało się, że podczas ostatniej w ubiegłym roku sesji Rady Gminy Wałcz najważniejszym tematem, nad którym pochylą się radni, będzie
uchwalenie budżetu na rok 2020. Jednak obrady zdominowała dyskusja nad wygaszeniem mandatu dwóch radnych, którzy - według wnioskodawców - działają na mieniu gminy. Rzeczona uchwała została przyjęta i dopiero teraz wszystko zacznie się rozkręcać.
W sali sesyjnej Urzędu Gminy zasiadło 14 z 15 radnych, zabrakło jedynie
Justyny Trzaski. Już podczas zatwierdzania porządku obrad doszło do ponad dwugodzinnej dyskusji. Grupa
radnych w składzie: Iwona Gosławska,
Kornel Kurowski, Dariusz Kujszczyk,
Zbigniew Hejak, Karol Janik oraz
Robert Dłużak przedstawili projekty
dwóch uchwał, które - według nich
- powinny trafić pod obrady. Radni
w uzasadnieniu twierdzili, że przewodniczący RG Robert Gąsiorowski
oraz Andrzej Kubiak jako członkowie
Zarządu Legionu Strączno i Santosu
Kłębowiec działają na mieniu gminy,
co w myśl ustawy jest niedopuszczalne
i tym samym powinni zostać pozbawieni mandatu. Obaj panowie stoją do
wójta w opozycji.
Podczas czasami emocjonalnej dyskusji padały różne argumenty. Kierownictwo podnosiło, że projekt jest
zasadny i powinno się go procedować,
natomiast obaj przywołani radni twierdzili, że zostali zaskoczeni, mają zbyt
mało czasu na wytłumaczenia sprawy
i tym samym są pozbawieni możliwości obrony. Twierdzili również, że
w podobnej sytuacji są inni rajcowie,
którzy działają w stowarzyszeniach
i OSP, które również otrzymują dotacje z gminy. D. Kujszczyk jeszcze do
niedawna zasiadał w Zarządzie Sadu
Chwiram i jako osoba decyzyjna zwra-

cał się wtedy do samorządu o dotacje.
Najkrócej - jak tłumaczył zastępca wójta Paweł Kosmalski - sprawa wygląda
następująco. R. Gąsiorowski oraz A.
Kubiak podpisali imienne umowy
z gminą na działalność na jej mieniu,
czyli boisku. Nie jest w tym przypadku
ważne, że kluby nie prowadzą działalności gospodarczej, a obaj panowie
nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Natomiast D. Kujszczyk mimo że klub
również korzysta - ze stanowiącego
własność gminy boiska - takiej umowy
nie podpisywał. W przypadku strażaków z OSP są oni szeregowymi członkami stowarzyszeń i nie należą do osób
decyzyjnych, tak więc przepisy ich nie
dotyczą.
Oba projekty większością głosów
zostały włączone do porządku obrad
i odbyło się głosowanie. Radca prawny sugerował, że obaj zainteresowani
powinni raczej wyłączyć się z procedowania, ponieważ oddanie przez nich
głosu może zostać zakwestionowane
przez nadzór. Mecenas przyznał również, że Rada Gminy ma prawo podjąć
decyzję o wygaśnięciu mandatu, lecz
najczęściej jest praktykowane, aby
o tym czy mandat ma być wygaszony,
czy też nie - po wnikliwym zbadaniu
sprawy - decydował wojewoda. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem
opowiedziało się 7, przeciwko było 6,
jeden wstrzymał się od głosu. Okazało

się, że języczkiem u wagi był wstrzymujący się od głosu Jacek Leśniak,
który na moje pytanie, czy na jego decyzję wpłynął fakt, że jego córka jest
zatrudniona w Urzędzie Gminy, zdecydowanie zaprzeczył. Tak więc Rada
Gminy podjęła decyzję o wygaszeniu
mandatu obu radnych i jeżeli wojewoda nie będzie miał zastrzeżeń, uchwała
się uprawomocni i wejdzie w życie.
Zarówno R. Gąsiorowski jak i A. Kubiak zapowiedzieli, że od tej decyzji
odwołają się do wojewody, a jeżeli
zajdzie taka potrzeba, także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Kiedy emocje nieco opadły, radni zajęli się uchwaleniem budżetu na rok
przyszły. Chyba zmęczenie spowodowało, że zaniechano wszelkiej dyskusji i budżet uchwalono jednogłośnie.
Gmina Wałcz w 2020 roku będzie
dysponować środkami w wysokości
71 686 000 złotych. Co ciekawe z tej
kwoty 18 milionów to efekt programu
500 +. Natomiast na gminną oświatę
przeznaczono o milion mniej, z czego
10 to subwencja, a 7 dopłata z gminnego budżetu. Na dzień 19 grudnia 2019
roku na terenie gminy zamieszkiwało
12 322 osoby.
Później przyjęto szereg uchwał, w tym
o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla 10 miejscowości. Ostatecznie do likwidacji kursów
nie doszło, wójt zmienił zdanie, o czym

Odpowiedzialny
gospodarz

Ponieważ sprawa odwołania od 1 stycznia 2020 roku kursów miejskich autobusów
do Strączna, Karsiboru i Szwecji wzbudziła wśród mieszkańców tych miejscowości
ogromne emocje i różne opinie, postanowiliśmy poprosić wójta o ostateczne wyjaśnienia i jednoznaczne określenie się gminnych władz w tej sprawie.
- W dniu, w którym odbywała się
sesja Rady Gminy, było faktem, że
kursy do Strączna, Szwecji i Karsiboru zostaną zlikwidowane - mówi
nam Jan Matuszewski. - Więc wiadomość podana na stronie internetowej Extra Wałcza na ten temat
była prawdziwa. Dzień po sesji,
a więc w piątek 20 grudnia zadzwonił do mnie prezes ZKM i zapropo-

nował, aby do tej sprawy powrócić.
Kierując się więc dobrem mieszkańców i będąc odpowiedzialnym
przed moimi wyborcami, postanowiłem, że w najbliższych dniach
podpiszemy aneks do poprzedniej
umowy w której ustalimy, że wymienione kursy będą się odbywały
do końca stycznia 2020. Ponadto
10 stycznia przyszłego roku spo-

tkam się z prezesem ZKM Maciejem Szymczakiem i już podjąłem
decyzję, że gmina podpisze umowę
na kontynuowanie kursów do końca przyszłego roku. Jako gospodarz
odpowiedzialny za dobro gminy
i jej mieszkańców zobowiązuje się
do znalezienia na ten cel środków
w budżecie.
p

piszemy w tekście „Odpowiedzialny
gospodarz”.
Radni wysłuchali także prezesa Zakładu Komunikacji Miejskiej, który omówił sprawę zakończenia z początkiem
przyszłego roku realizacji kursów autobusów ZKM na kierunkach Strączno, Szwecja i Karsibór.
- Mieliśmy zawarte umowy z gminą
na określone kierunki jazdy autobusów
- mówił Maciej Szymczak. - Realizowaliśmy te kursy, a umowa obowiązuje do końca tego roku. Dokonaliśmy
oceny opłacalności tych przewozów
i przedstawiliśmy władzom gminy
przed podpisaniem nowej umowy na
rok przyszły. Spółka otrzymała pismo
informujące nas, że gmina nie będzie
kontynuować tej umowy, ponieważ
obecna sytuacja finansowa nie pozwala na wydatkowanie dodatkowych
środków. Od stycznia nie będzie przewozów w kierunku Strączna, Szwecji i Karsiboru za wyjątkiem umów,
których okres wypowiedzenia jest
trzymiesięczny, czyli do Popowa, Wałcza Drugiego, Kołatnika i Zdbic.
- Jest to szantaż. Firmie nie opłaca się
realizować kursów na wymienionych
trzech kierunkach, więc likwidują
pozostałe - ripostował Jan Matuszew-

ski. - Kieruję swoje słowa do pana
przewodniczącego i kilku radnych.
Głosowaliście za podniesieniem o 15
proc. dotacji dla szkół niepublicznych.
Przekazując w „pustej” uchwale pół
miliona po to, aby prezes Fundacji Lider Wałecki siedział dzisiaj w domu
i się ze mnie naśmiewał, że waszymi
rękoma dokonał tego dzieła. Zaskarżyłem uchwałę do RIO, trwają działania
kontrolne i czekam na wyniki. Przeznaczyliście lekką ręką pół miliona dla
szkół niepublicznych, a dziś mówimy
o środkach na opłacenie kursów autobusów. Dlatego skierowałem pismo do
firmy wypowiadające umowę, ponieważ nie mamy pieniędzy. Koszty przewozów to około 200 tysięcy złotych.
Wnioskowałem, aby Rada wstrzymała
się z przyznaniem dotacji przez dwa,
trzy miesiące, abyśmy mogli zorientować się w sytuacji i poszukać środków.
To pan przewodniczący wraz z kilkoma radnymi doprowadził do tego, że
szkoły niepubliczne otrzymały dotacje,
a dziś nie mamy stu kilkudziesięciu tysięcy na kursy autobusów.
Na koniec były życzenia spokojnych
i wesołych świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.
piotr
REKLAMA
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Suchorska zostaje na stanowisku
Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego
roku kończyła się kolejna umowa
z obecną panią dyrektor. Zawsze była
po prostu przedłużana, w ubiegłym
roku, dokładnie na początku października, burmistrz ogłosił konkurs.
To zrodziło spekulacje, że chce obsadzić to stanowisko kimś ze swojego
otoczenia. M. Suchorska postanowiła
wziąć udział w konkursie, oprócz
niej wystartowała w nim tylko jedna osoba. M. Suchorska okazała się
lepsza.
- Stres był ogromny, w święta zamierzam odpocząć, z nową energią i spokojem dalej robić swoje. Bardzo się
cieszę, cieszy się też załoga. Miałam

w nich i w osobach, które odwiedzają
nasze muzeum, ogromne wsparcie wyznała nam jeszcze w grudniu M.
Suchorska. - Nie mam żalu do burmistrza, skorzystał po prostu z przysługujących mu praw. Zresztą ja nie
jestem od gniewania się, czy zajmowania się polityką, tylko od pracy.
Obecna dyrektor MZW pełni swoją
funkcję od 14 lat. Cieszy się dużą
sympatią i szacunkiem, dba o dobrą
atmosferę wśród załogi i gości, którzy chętnie odwiedzają placówkę.
Nigdy nie ukrywała, że nie interesuje jej polityka, po prostu wykonuje
swoje zadania.
z

Kolejny awans Maluszkiem z Anglii do Polski
Góreckiego

Naczelnik Wydziału Ruchy Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadkom. Arkadiusz
Górecki wraca do Wałcza. Zostanie
komendantem wałeckiej policji, zastępując odchodzącego na emeryturę
insp. Zbigniewa Podhorodeckiego. A.
Górecki z wałecką jednostką związany

jest od sierpnia 1991 roku. Większość
służby pracował w służbie prewencyjnej, początkowo w ruchu drogowym.
Od 2013 roku pełnił funkcję naczelnika prewencji. Awans na naczelnika szczecińskiej drogówki otrzymał
w czerwcu 2017 roku.
z, fot. archiwum
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Znany już naszym Czytelnikom Piotr Kasper wybrał się w kolejną długą podróż swoim
maluszkiem. Z Anglii, w której mieszka, bez najmniejszej awarii dotarł do rodzinnej
Człopy.
33-letnie autko wzbudza cały czas
ogromne zainteresowanie. Podczas
jazdy na Wyspy Brytyjskie w sierpniu inni kierowcy i przechodnie
chętnie zagadywali właściciela,
ozdabiali maluszka balonami, a nawet przez otwartą szybę podrzucali
właścicielowi słodycze.
Przed świętami P. Kasper wybrał się
w podróż powrotną przez Francję,
Belgię, Holandię i Niemcy. Towarzyszył mu 12-letni siostrzeniec,
Szymon, który już mówi, że na 18.
urodziny chce dostać w prezencie
malucha.
Wyjechali o godzinie 17.00 autem
zapakowanym po sam dach, o 22.00
po perturbacjach związanych z biletami na prom, dotarli do Dover.
- Normalnie musielibyśmy czekać wiele godzin, ale maluszek
spodobał się panu z obsługi i zgodził się nas wpuścić. W prezencie
dostaliśmy nawet specjalne wygodne pomieszczenie, gdzie otrzymaliśmy darmowy posiłek oraz mój samochód, ludzie zadawali py- kością 30km/h. Trasa była trudna
napoje - opowiada Piotr Kasper. tania i opowiadali własne historie mimo braku śniegu. Do Człopy
- O godzinie 00:30 byliśmy już we związane z maluchami - mówi P. dojechaliśmy o godzinie 22:30,
Francji, zbędnych przystanków Kasper. - Najbardziej podobało mi zostaliśmy przywitani przez ronie robiliśmy, pogoda była dobra, się, kiedy tuż przed granicą Polski dzinę i znajomych - cieszy się.
nie padało. O godz. 1:00 wjechali- był korek i rozmawiałem z wieloma Maluch wzbudza w Anglii ogromśmy do Belgii, wyprzedzające nas ludźmi przez otwartą szybę. Kiedy ne zainteresowanie, dlatego P. Kasamochody trąbiły, ludzie do nas minąłem znak graniczny, wszystkie sper zdecydował się założyć stronę
machali. Szymon był zachwycony. samochody w pobliżu zaczęły trąbić na Facebooku „Maluchem Przez
Holandia przywitała ich o 3:00, na cześć ukończenia etapu przez Świat” i jeździć jeszcze więcej.
a najtrudniejsze do przejechania maluszka, widziałem jak pasażero- - Zostałem zaproszony do wzięcia
Niemcy już o świcie. Były duże kor- wie bili brawo.
udziału w Wielkiej Orkiestrze Świąki, ale dzięki temu właściciel mógł Dla malucha to nie był koniec, bo tecznej Pomocy w Bognor Regis.
porozmawiać z innymi kierowcami przed nim było jeszcze 160 km. P. Pojadę tam innym moim maluszna temat swojego samochodu. Nie Kasper po zjechaniu z autostrady kiem, bo fiacika, który był na wywierzyli, że jedzie nim z Anglii do zobaczył bardzo gęstą mgłę.
spach, czeka remont, dostanie nowy
Polski. Kręcili filmy, robili zdjęcia, - Widzialność była maksymalnie lakier i silnik. Z kolei w lipcu razem
zachwycali się dzielnym malusz- do 30 m. Było ciemno i nie wi- z bratem objedziemy na dwa malukiem.
działem nic poza maską malucha. chy najciekawsze miejsca w całej
- Kiedy zrobiliśmy przerwę na auto- Moja prędkość spadła do 50km/h, Polsce - zapowiada.
stradzie, od razu tłum ludzi otoczył czasami jechałem nawet z prędz
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Spółdzielnia mieszkaniowa
coraz bardziej innowacyjna

7

Na dachu budynku administracyjnego Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego pojawiła się instalacja fotowoltaiczna składająca się z 86 paneli o łącznej mocy ponad 26kW.

Z inicjatywy Zarządu Spółdzielni podjęta została decyzja o uruchomieniu
pierwszej takiej inwestycji w zasobach
WSM. Zainwestowane środki mają się
zwrócić z oszczędności wygenerowanych na zakup energii elektrycznej,
która zasila część biurową oraz części wspólne. Stopa zwrotu inwestycji waha się w przedziale 12,5-16%,
nie licząc wzrostu cen energii, który

jest nieunikniony. Daje to dużo lepsze oprocentowanie niż oszczędności
złożone na niskooprocentowanych rachunkach. Zgromadzony prąd w okresie słonecznym będzie oddawany do
sieci, a następnie odbierany z opustem
zgodnie z zasadami prosumenckimi,
które od 2019 roku objęły nie tylko
odbiorców indywidualnych, ale także
przedsiębiorców i spółdzielnie. Usta-

wienie instalacji w kierunku wschód-zachód zamiast na południe pozwoli
na większe bezpośrednie wykorzystanie energii w czasie pracy administracji. Zastosowano także optymalizery
na panele, którym grozi zacienienie
spowodowane kominkami wentylacyjnymi. Do przetargu na wykonanie
instalacji przystąpiły cztery firmy, spośród których wybrano firmę Powerbell,

Tragedia w Mirosławcu
Przed świętami w Mirosławcu w pożarze zginęły dwie osoby.
Do tragedii doszło rano w budynku gospodarczym przerobionym
na mieszkanie przy ul. Sprzymierzonych. Strażacy po opanowaniu
pożaru z budynku wyciągnęli dwa

zwęglone ciała mężczyzn, mieszkańców Mirosławca. Jednym z nich
był 60-letni lokator mieszkania socjalnego, a drugim jego młodszy
kolega. Pomieszczenie zostało do-

szczętnie spalone. Przyczyną pożaru
było prawdopodobnie zaprószenie
ognia od papierosa.
mk

która dała najkorzystniejszą cenę i wykazała doświadczenie przy podobnych
projektach.
Lecz na tym prawdopodobnie się nie
skończy. Obecna inwestycja ma dać
wiedzę i zebrać doświadczenia pod
kolejne cele. W najbliższym czasie
możliwa jest także instalacja fotowoltaiczna na budynku wielomieszkaniowym Dolne Miasto 15, która dzięki

wyprodukowanej energii elektrycznej
zmniejszyłaby zużycie prądu wykorzystywanego przez 7 wind znajdujących
się w budynku. Jeśli nowe programy
rządowe dla budynków z wielkiej
płyty dadzą możliwość sięgnięcia po
środki zewnętrzne na tego typu instalacje dla części wspólnych w blokach,
to Spółdzielnia będzie już gotowa do
kolejnych innowacyjnych ruchów.

Osobówka
uderzyła w dom

W środę (8 bm.) tuż po godzinie 7.00 w Ostrowcu (gm.
Wałcz) samochód osobowy uderzył w dom.
W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby jadące samochodem,
które przewieziono do 107. Szpitala
Wojskowego w Wałczu. Do szpitala przewieziono także jedną osobę,
która znajdowała się w budynku. Na
szczęście obrażenia nie były groźne.
Jedna osoba ma złamany nos. Oso-

by podróżujące samochodem były
z Wałcza i Złotowa. Jak udało nam się
ustalić, dom jest lekko uszkodzony,
ale na miejsce został zadysponowany
inspektor nadzoru budowlanego, który oceni czy nadal mogą w nim przebywać ludzie.
mk
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Łapka dla Miśka

Właśnie obchodzimy pierwsze urodziny. Sprawozdanie z wszystkich działań niebawem.
Końcówka 2019 była bardzo pracowita. Łukasz
Jurczyszyn wraz z Olą Kustosz pojechali do
Strączna, do Cywila. Łukasz dokończył mu budę,
tzn. zamontował wiatrołap i dzięki uprzejmości
sąsiada wyłożył wnętrze słomą. Ola w tym czasie
poszła z psem na długi spacer, gdyż tego obecnie
najbardziej mu brakuje. Ja, wraz z Justyną Jesiotr
rozwiozłyśmy dary ze świątecznej paczki - i w tym
miejscu chciałabym serdecznie podziękować tym,
którzy się w akcję włączyli - tj. uczniom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 4, Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, RCKU,
PCKZiU, przedszkolakom i ich rodzicom ze Stokrotki oraz prywatnym osobom o wielkich sercach.
Dzięki wam, naprawdę wiele psów i kotów zostało
obdarowanych (zdjęcia z akcji na naszej FB stronie). Następnie pojechałyśmy do Wiesiółki po małą
suczkę, która została tam porzucona wraz z siostrą. Jedna z nich już znalazła dom stały, drugiej
zaoferowano dom tymczasowy w Wałczu (Kasia,
Violka Sobczak- ogromne podziękowania dla Was
za tę możliwość i opiekę). Szukamy dla Tosi nowego domu stałego.
31 grudnia Marta Gadomska zawiozła karmę potrzebującym zwierzakom z Dzikowa. Zrobiła zdjęcia i nagrała filmiki pieskom, gdyż obiecaliśmy właścicielce nowe budy, obroże i smycze, i chcieliśmy
znać ich rozmiar. Na jednym z filmów zobaczyliśmy
dwa psy średniej wielkości, i jednego, który dziwnie się poruszał, tzn. skakał na kolanku, a jego łapka była nienaturalnie wydłużona, krzywa, zabandażowana. Państwo stwierdzili, że zwierzak jest po
wypadku komunikacyjnym, i tak już po prostu ma.
I mieć będzie. Dostaliśmy zgodę właścicielki na
konsultację Miśka u weterynarza z zastrzeżeniem,
że oni żadnych kosztów ponosić nie będą. Lekarz
stwierdził, że złamanie jest stare, i że gdy piesek
w tym stanie zostanie przy budzie umrze, gdyż rany

Ta dziewczynka to Tosia, szuka domu
będą się pogłębiać, wda się zakażenie. Potrzebna
jest amputacja i nowy dom, chociażby na czas rekonwalescencji. Na stronie Ratujemyzwierzaki.pl,
w zakładce „Na leczenie i życie bez bólu dla Miśka”
założyliśmy zbiórkę, gdyż zdajemy sobie sprawę,
że operacja nie będzie tania. We wtorek, 7 stycznia
jedziemy z psem na kolejną konsultację, tym razem do Piły, do specjalisty chirurgii zwierząt, by potwierdzić lub zweryfikować informację o potrzebie
amputacji. Może uda się w inny sposób uratować
łapkę? Tak, czy inaczej, nie zamierzamy zostawić
pieska w tym stanie bez udzielenia mu niezbędnej
pomocy. Może ktoś z chciałby wesprzeć grosikiem
naszą zbiórkę, albo dać dom tymczasowy Miśkowi
choćby na czas leczenia i rekonwalescencji psiaka? My będziemy szukać nowego domu stałego.
Pomóżcie, proszę, popytajcie, bo przecież razem
możemy więcej.
Halina Spieczyńska,
Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt

Na stronie Ratujemyzwierzaki.pl
trwa zbiórka na leczenie Miśka

Żłobek bez dyrektora

W ostatnich dniach ubiegłego roku zwolniona została dyrektorka miejskiego żłobka Joanna Grabowska.
Kilka miesięcy temu na sesji Rady
Miasta radny Tadeusz Gnojewski
pytał burmistrza o sytuację w żłobku i ankiety dotyczące oceny pracy
samej dyrektorki. Stwierdził, że
wypadły bardzo źle. Z ust radnego
padły też inne zarzuty, m.in. o to, że
ze żłobka ginęły zabawki, ale to się
nie potwierdziło. Mimo wszystko
burmistrz postanowił interweniować.
- Po publicznej wypowiedzi jednego z radnych o sytuacji w żłobku
wystąpiłem do dyrektora z wnioskiem o przekazanie wyników przeprowadzonych przez nią ankiet. Po
ich lekturze powołaliśmy zespół do
sprawy zbadania sytuacji pracowników, który wysłuchał wszystkich
pracowników oraz dyrektora pla-

cówki - informuje burmistrz Maciej Żebrowski. - Zespół ustalił, że
panująca tam atmosfera wymaga
zmiany i obecna relacja pomiędzy
pracownikami a dyrekcją nie rokuje
poprawy. W związku z uznaniem,
że model zarządzania zasobem
ludzkim okazał się nieskuteczny,
podjąłem decyzję o zakończeniu
współpracy za porozumieniem
stron z dyrektor Joanną Grabowską.
W przestrzeni publicznej pojawiały
się informacje, że dyrektor stosuje
mobbing, to się jednak nie potwierdziło.
- Wiele razy rozmawiałam z załogą
na temat tej sytuacji. Pracownicy,
którzy rzetelnie wykonywali swoje
obowiązki, nie mieli zastrzeżeń do
mojej pracy. Zastrzeżenia mieli ci,

którym musiałam zwracać uwagę,
że za mało przykładają się do swoich obowiązków - twierdzi J. Grabowska.
Dyrektor wielokrotnie prosiła o zatrudnienie intendentki, żeby ułatwić
kadrze pracę przy przygotowywaniu posiłków, to się jednak nie udało.
- W żłobku nie utworzono stanowiska intendenta, ponieważ projekt
o dofinansowanie nie przewidywał
takiego stanowiska. W żłobku jest
zatrudniony dietetyk, który dba
o właściwe przygotowywanie posiłków dla maluchów - stwierdza
burmistrz.
Kolejną sprawą, którą poruszała J.
Grabowska, były zajęcia fakultatywne, które się w żłobku nie od-

bywały, a za które pobierana była
opłata w wysokości 50 zł.
- Projekt przewidywał zajęcia fakultatywne. Niestety kilkukrotnie
przygotowane postępowania na te
usługi (zajęcia językowe, gimnastyka, spotkania z logopedą i psychologiem) nie wyłoniły wykonawców
- informuje burmistrz. - Od listopada jednak są już prowadzone zajęcia logopedyczne, z psychologiem.
Obecnie odbywają się również
zajęcia językowe oraz gimnastyka. Trwają prace nad wyłonieniem
kolejnych. Pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi obu stronom realizację świadczenia, także
w ramach wpłaconych dotychczas
pieniędzy.
Mówi się, że dyrektor J. Grabow-

skiej zaszkodziły ankiety, których
przeprowadzenie było wyłącznie
jej własną inicjatywą.
- Pani dyrektor tworząc placówkę od podstaw w trybie rekrutacji
sama dobierała sobie kadrę. Z jej
inicjatywy także przeprowadzona
została ankieta dotycząca sytuacji
pracowniczej i oczekiwań wobec
pracodawcy, a jej wyniki stały się
jedną z przyczyn powołania zespołu. Ankiety były anonimowe, dlatego nie chciałbym się wypowiadać
na temat odpowiedzi - ucina burmistrz M. Żebrowski.
3 stycznia został ogłoszony konkurs
na stanowisko dyrektora żłobka, na
zgłoszenia czekamy do 15 stycznia
br.
z
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Najważniejszym punktem XII sesji Rady Powiatu było uchwalenie budżetu na 2020 rok. Radni większością głosów przyjęli projekt uchwały. Choć
w porównaniu z rokiem 2019 środków będzie mniej, plany zakładają realizację wielu inwestycji, które - jak zapewniał starosta - przyczynią się do
rozwoju powiatu.
Do auli Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego 19
grudnia przybyli wszyscy radni, zarząd ze starostą Bogdanem Wankiewiczem na czele oraz kierownicy
jednostek organizacyjnych powiatu
i naczelników niektórych wydziałów
Starostwa.
Po zatwierdzeniu porządku obrad,
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, a także informacji o pracy zarządu i sprawozdania z realizacji uchwał
i sprawozdania starosty z działalności Starostwa pomiędzy sesjami,
radni pochylili się nad projektem
uchwały budżetowej na rok 2020.
- Budżet na 2020 rok to dla wszystkich samorządów szczególne wyzwanie - mówił B. Wankiewicz. Musimy bardzo uważnie realizować
każde zadania, a przede wszystkim
zadania bieżące. Wiąże się to z przychodami z podatku dochodowego od
osób fizycznych. W roku 2016 mieliśmy z tego tytułu dochód w wysokości 8 milionów 170 tysięcy, a w kolejnych latach ta liczna zwiększała
się każdego roku od 700 tysięcy do
miliona. Jednak w roku 2020 podatek
ulegnie zwiększeniu tylko o 90 tysięREKLAMA

cy, co zmusza nas do oszczędnego
gospodarowania środkami. Podobna
sytuacja przedstawia się w wydatkach na oświatę. Mimo że subwencja
wzrosła dość znacznie w porównaniu
z rokiem 2016 o ponad 6 milionów,
to zadania związane szczególnie
z podwyżkami dla nauczycieli spowodowały, że musimy z własnych
środków dołożyć do oświaty ponad
dwa miliony złotych. Kolejna niemiła niespodzianka to zwiększenie
dopłaty do dzieci umieszczanych
w domach dziecka i tu kwota uległa
zwiększeniu o pół miliona. W roku
2019 nasz budżet to niewiele ponad
80 milionów, natomiast w roku następnym będziemy mieli do dyspozycji 74 miliony 287 tysięcy złotych.
- Dług powiatu na koniec roku 2020
będzie wynosił 26 milionów 700 tysięcy złotych - dodał skarbnik Paweł
Gwozdecki. - Jest to około 35 proc.
naszego budżetu i jest to średnia
wśród samorządów.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - która generalnie jest pozytywna - zawiera szereg uwag - powiedział Janusz Różański. - Bardzo
ważne jest stwierdzenie, że projekt

nie został oparty o bardzo ważną
zasadę równowagi budżetowej. Dodatkowo RIO zwraca uwagę na nasz
program naprawczy, w którym nie
wszystkie przyjęte działania mogą
przynieść zakładane oszczędności.
Niewiadomą jest również sprawa jak
środki na oświatę zamkną się w 2020
roku, a do tego dochodzą zaległości ZUS-u. Uważam, że budżet jest
nierealny, nie bilansuje się i dlatego
wstrzymam się od głosu podczas
jego uchwalania.
- Ten budżet ma kilka punktów, które
zasługują na pochwałę i akceptację,
lecz nie zauważam w nim budżetu
dla ludzi - głos zabrał Roman Wiśniewski. - Za chwilę będziemy rozważać dodatki dla nauczycieli w wysokości - myślałem, że to pomyłka
- 2 proc., co w kontekście podwyżki
naszych diet wygląda dość słabo.
Chciałbym także wiedzieć, jakie
środki przewidział zarząd na realizację zadań powiatu przez organizacje
pozarządowe?
- Mamy obowiązek konsultować się
co miesiąc z Ministerstwem Finansów i zdajemy sprawozdania - odpowiadał starosta. - Wybieramy się do

Warszawy, aby rozmawiać właśnie
o tych sprawach poruszanych przez
RIO. Nie wykonujemy żadnych ruchów, które mogłyby spowodować
zagrożenie dla naszego budżetu. Odpowiadając radnemu Wiśniewskiemu powiem, że myślimy o ludziach
i podwyższyliśmy środki na działalność organizacji pozarządowych z 30
do 60 tysięcy. Na tyle nas stać.
- Karta nauczyciela pozwala na
maksymalny dodatek w wysokości
5 proc. - wyjaśniała wicestarosta
Jolanta Wegner. - W poprzednim
roku w naszych szkołach w związku
z programem naprawczym był to 1
proc., teraz go podnosimy i chcemy
sukcesywnie zwiększać jego wysokość do ustawowego poziomu.
Sporo jeszcze dyskutowano na temat
finansowania oświaty i czy samorząd
musi wspierać ten dział coraz większymi środkami, czy też nie. Cytowano różne wyliczenia, przedstawiano
różne cyfry, a przeciwstawne opinie
mieli starosta wraz ze skarbnikiem
i radny Jerzy Goszczyński.
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Przy

14 głosach za i 3 wstrzymujących
budżet powiatu na rok 2020 został
uchwalony.
Starosta podziękował za uchwalenie
budżetu i podkreślił, że to pozwoli na
realizację inwestycji, które są ważne
dla rozwoju powiatu.
Po przyjęciu szeregu projektu
uchwał i kilku informacji przyszedł
czas na wnioski i oświadczenia radnych. Powrócił temat konfliktu pomiędzy uczniami dwóch wałeckich
placówek, który został opisany na
łamach Extra Wałcza. Radni chcieli
wiedzieć, co z tym fantem zrobi zarząd.
- Ubolewamy nad tym co się stało
- stwierdziła J. Wegner. - Nauczyciele i wychowawcy z obu szkół zareagowali właściwie i nie dopuścili
do eskalacji konfliktu. Zarząd spotkał się z dyrektorami nie tylko tych
dwóch szkół, lecz także pozostałych,
rozmawialiśmy również z młodzieżą.
Trwają obecnie wzmożone czynności
wychowawcze, podjęliśmy również
inicjatywę polegającą na powołaniu
Młodzieżowej Rady Powiatu, która
powstanie w styczniu.
piotr
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Poświąteczna pomoc

Kilkadziesiąt osób skorzystało z zaproszenia i uczestniczyło w „Spotkaniu przy poświątecznym stole”, jakie dla osób
ubogich, starszych, samotnych, chorych oraz bezdomnych zorganizowała grupa wolontariuszy związana z wałeckim
PiS-em i Caritas parafii pw. św. Mikołaja.

10.01.2020 r. godz. 17:00
Wieczór Kolęd z Zespołem Chabry
Wstęp wolny
17.01.2020 r. godz. 20:00
DKF „Wysoka Dziewczyna”
Kino Tęcza Bilety 10 zł
18.01.2020 r. godz. 20:00
Tarantino Unplugged
sala widowiskowa wck
Bilety 30/40 zł
29.01.2020 r. godz. 18:00
Diamentowy Jubileusz Ireny Santor
sala widowiskowa wck
Bilety 80/65 zł
31.01.2020 r. godz. 19:00
Spektakl Tragedia w Lumpeksie
sala klubowa wck
Bilety 35 zł
07.02.2020 r. godz. 18:00
Jubileusz Andrzeja Poniedzielskiego
sala widowiskowa wck
Bilety 60/70 zł
09.02.2020 r. godz.18:00
Tymon Tymański
z utworami Ciechowskiego
sala widowiskowa wck
Bilety 40 zł

Terminarz kina „Tęcza”

Już po raz trzeci, tradycyjnie na placu Wolności ustawiono specjalny
(użyczony przez COS OPO na Bukowinie) namiot, pod którym wszyscy
chętni mogli posilić się posiłkami
przyniesionymi przez wałczan w darze. Choć pozostało ono po świętach,
w żadnym wypadku nie można było
mówić o resztkach. Potrawy były
świeże, apetyczne, a stół świątecznie
udekorowany.
- Pomysł narodził się trzy lata temu
po mojej wizycie we Wrocławiu mówiła jedna z głównych organizatorek spotkania Barbara Łazuka-Fierek.
- Wspólnie z działaczami PiS powiatu wałeckiego oraz Caritasem naszej
parafii postanowiliśmy organizować
takie spotkania w Wałczu. Mieszkańcy darowali mnóstwo jedzenia, jego
ilość przeszła nasze oczekiwania.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas
wsparli.
Stoły uginały się od świątecznych
potraw, a pierogów, różnie przyrządzonych ryb, pieczonych mięs i wielu
rodzajów ciast było w bród, nie zabrakło również czerwonego barszczu.
Wśród wolontariuszy pojawili się wiceburmistrz Wałcza Adam Biernacki

oraz starosta wałecki Bogdan Wankiewicz.
Jak mówili organizatorzy, w tym
roku na spotkanie przyszła mniejsza
niż poprzednio liczba ludzi. Niestety

część już odeszła, a cześć wstydzi
się sytuacji, w jakiej się znalazła,
i wolała pozostać w domach. Jednak
wszystko, co darowali mieszkańcy
się nie zmarnowało, ponieważ orga-

nizatorzy po zakończeniu spotkania
całą pozostałą żywność rozdali, a także porozwozili po domach potrzebujących.
piotr

Wyśpiewali pierwsze miejsce

20-09.01.2020 r. godz. 17:00 i 20:00
Gwiezdne wojny:
Skywalker. Odrodzenie
(2D/dubbing)
10-16.01.2020 r. godz. 16:00
Śnieżna Paczka
10-16.01.2020 r. godz. 17:45
Judy
10-16.01.2020 r. godz. 20:00
Pan T

Centrum Informacji
Turystycznej
czynne:

wtorek – piątek

od godz. 10:00 – 17:00

sobota

od godz. 09:00 – 16:00
Szczegółowe informacje odnośnie
wszystkich imprez, zajęć, warsztatów
oraz kółek zainteresowań
będzie można uzyskać
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej (hol WCK) pod
nr tel. 67 381 95 60
lub na stronie internetowej

www.wck.info.pl

530 zespołów, solistów i chórów uczestniczyło w II Diecezjalnym Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 5 stycznia
w Koszalinie. Pierwsze miejsce zajął zespół Tu i teraz, działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu. Warto dodać, że w ubiegłym roku
zwyciężyły Makuszynki, również z tej szkoły. Nagrodę otrzymały nauczycielki opiekujące się zespołami Małgorzata Kozak i Anna Ogonowska.
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Jak co roku 6 stycznia ulicami Wałcza, podobnie jak w 900 innych miastach w Polsce, przeszedł Orszak Trzech Króli. Tradycyjnie na wspólne
świętowanie przybyło wielu wałczan.

I chociaż ciężar organizacji Orszaku bierze na siebie parafia pw. św. Antoniego, to organizatorzy podkreślają, że jest to spotkanie dla wszystkich mieszkańców, ze wszystkich parafii. W ten sposób wierni
oddają hołd królom i dzieciątku; Orszak to także okazja do spotkania z ludźmi, integracji i spędzenia wspólnie czasu w rodzinnej atmosferze. Biorący udział w marszu otrzymali flagi i korony, takie same,
jak uczestnicy orszaków w całej Polsce. Po marszu, który w tym roku miał nową trasę, zaproszono uczestników na grochówkę i wspólne kolędowanie. Bo tegoroczna odsłona Orszaku Trzech Króli przebiegała właśnie pod hasłem wspólnego kolędowania „Cuda, cuda ogłaszają”.
k
REKLAMA

Noworoczne marzenia

Rozpoczyna się Nowy Rok. Każdy z nas przyjmuje i składa życzenia. Rządzący chwalą się wskaźnikami gospodarczymi, aktywnością obywatelską. Obiecują, że nadchodzący okres będzie można określić jednym słowem - sukces.
Czyli będzie jeszcze lepiej. Lepiej wszystkim. Kraj będzie się rozwijał, a społeczeństwu będzie żyło się dostatniej.
Ten optymizm - takim podmiotom jak TBS Wałcz, które zajmują się wynajmem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych - nakazuje myśleć, że to lepsze dotrze także do użytkowników tego zasobu. Jeżeli tak, to wierząc
w spełnienie przepowiedni życzymy tym, którzy są dłużnikami, pozbycia się wszelkich zobowiązań. Życzymy, by 2020
rok zakończyli zerowym stanem na kartotece finansowej lokalu. Obecnie zaległości sięgają 1,9 mln zł, w tym odsetki
i koszty sądowe około 700 tys. zł.
Można polemizować, czy poruszony problem jest warty objęcia go życzeniami noworocznymi, ale nie można zapomnieć, że o wyżej pokazaną kwotę zmniejszą się wydatki na remonty często zrujnowanych nieruchomości.
TBS sp. z o.o.
w Wałczu
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Blondynka mówi do blondynki:
- Wiesz Sylwester jest w piątek.
- Ojej aby tylko nie 13-go.
Szef zaprasza swoją asystentkę do gabinetu i mówi:
- Pani Halinko, niestety od
nowego roku nie będzie już
Pani moją asystentką.
- Jasne szefie rozumiem,
jestem za stara, za gruba,
mam obwisły biust, rozstępy
na udach i w ogóle jestem
brzydka … Ciekawe, czy znajduje Pan u mnie jakąkolwiek
zaletę?
- Tak, Pani Halinko, ma Pani
bardzo dobry wzrok
Podczas zebrania pracowników przemawia szef:
- Mam nadzieję, że każdy
z Was ma solidne postanowienia noworoczne?
- O tak, ja mam? wyrywa się
Kowalska? solidnie postanawiam w tym roku dać sobie
więcej luzu
Co byś powiedziała na kolację u mnie, dziś wieczorem?
Może o 19.00?
- Z przyjemnością. Będę
punktualnie o 19.00.
Bądź o 17.00, przecież kolacja sama się nie zrobi!
Kochanie, poszłabyś ze mną
na siłownię?
- Myślisz, że jestem gruba?!
OK, jak nie chcesz...
- I do tego leniwa?!!
Uspokój się.
- Wmawiasz mi histerię?!
Wiesz, że nie o to chodzi!
- Teraz twierdzisz, że przeinaczam prawdę?!
Nie! Po prostu nie musisz ze
mną nigdzie iść!
- A dlaczego tak ci zależy,
żeby iść samemu...?
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Po co strażnicy?

Sytuacja z wczoraj, sklep Netto, ul. Wojska Polskiego. Stary schorowany z ogromnym guzem pies błąkający się po sklepie. Przyjeżdża wezwana na miejsce straż miejska w postaci dwóch osób. Co robią?
Nie wysiadają z samochodu, bo przecież jest zimno. Aż plus 3 stopnie i piękne słońce. Ludzie chodzą po sklepie, pani z dzieckiem, starsi. Strażnicy nadal nic nie robią, tylko czekają przed sklepem w aucie. I co robią? Wzywają na pomoc ZGK. Po kilkunastu minutach przyjeżdża bus i 4 ludzi z klatką. Łapią psa i pakują do klatki. Na pytanie, czy to do nich należy łapanie psów, pracownicy ZGK odpowiadają, że nie. Ale kazano im przyjechać. Pozostaje więc pytanie, po co w Wałczu jest Straż Miejska, skoro do niczego się nie garną? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi czytelnikom i burmistrzowi.
Czytelnik

Koncert
TYMAŃSKI/CIECHOWSKI

Koncert pod hasłem TYMAŃSKI/CIECHOWSKI to intrygujący powrót do muzyki i tekstów, które nigdy nie przestały być aktualne, stając się kanonem polskiego rocka. Tymon Tymański sięga po
utwory Grzegorza Ciechowskiego oraz legendarnej grupy Republika, jak również po swoje własne, inspirowane twórczością tczewskiego artysty. TYMAŃSKI/CIECHOWSKI nie jest kolejnym koncertem pod hasłem „tribute to”. To bardziej sentymentalna podróż do źródeł dawnej, młodzieńczej fascynacji. Losy Tymańskiego i Ciechowskiego przecinały się kilkakrotnie, choć za życia tego drugiego
nie doszło między nimi do współpracy. W latach 2014-2015 Tymański był natomiast frontmanem zespołu Nowe Sytuacje, złożonego m. in. z byłych muzyków legendarnej Republiki. Jako „dziecko
Republiki” jest też bardzo często i chętnie zapraszany przez organizatorów corocznego koncertu pamięci Ciechowskiego, organizowanego przez toruński klub Od Nowa. Tymon Tymański & 3/4 to nowy
projekt trójmiejskiego lidera i songwritera, który aktualnie pracuje nad solowym albumem pt. „Paszkwile”. Płyta będzie zawierać 12 piosenek, traktujących o Polsce, Polakach, wolności, seksie, sensie
życia oraz przemijaniu i wyjdzie na jesieni bieżącego roku. W międzyczasie Tymon i jego zespół wzięli na warsztat piosenki Grzegorza Ciechowskiego i nieśmiertelnej Republiki. Tymańskiego zainspirowała idea scenicznej polemiki z utworami Ciechowskiego i spółki, w której następuje tematyczna konfrontacja artystycznych wypowiedzi o polityce, życiowej filozofii, prywacie, Kosmosie i miłości.
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Dzięki udziałowi w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych studenci Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjechali do Karpacza.
W drodze do Karpacza zwiedzili m.in. kościół Pokoju w Jaworze, odwiedzili Hutę Julia w Piechowicach, gdzie uczestniczyli w warsztatach,
na których poznali tajniki sztuki szklarskiej. Później zwiedzili Pałac Pakoszów i Park Zdrojowy w Cieplicach. W samym Karpaczu obejrzeli
kościółek Wang. Trudności i własne słabości pokonywali podczas pieszej wędrówki na Śnieżkę i ze Śnieżki w bajkowej zimowej scenerii.
W Karpaczu bawili się na zabawie sylwestrowej. W drodze powrotnej zwiedzili Zamek Książ.
Oprac. AK

Nowy sportowy
projekt

Kamil Jęcz, pasjonat sportu, były pięściarz wałeckiej Bukowiny został pierwszym promotorem boksu zawodowego w wałeckim powiecie. Grupa boksu zawodowego Hussars Boxing Promotion to też pierwszy taki projekt na Pomorzu Zachodnim.
- Boks mam we krwi i zawsze chciałem działać na niwie bokserskiej
- opowiada K. Jęcz. - Dzięki pomocy i przy wielkim wsparciu Marka
Mateli oraz przyjaciół postanowiłem
spróbować swoich sił na tym trudnym polu, jakim jest boks zawodowy.
Wielu młodych zawodników z naszego terenu po zakończeniu kariery
amatorskiej nie ma co ze sobą zrobić
i zostawiają boks, my chcemy dać im
możliwość sprawdzenia swoich możliwości na ringach zawodowych. Korzystając z wielu kontaktów będziemy mogli pokazywać najlepszych na
antenach ogólnopolskich stacji telewizyjnych.
Pierwsza gala mieszanych sztuk walki nowej Grupy odbędzie się już 25
stycznia w sali sportowej w Chwiramie (gm. Wałcz).
- Mieszkam na stałe w Chwiramie,
stąd ta lokalizacja - wyjaśnia K. Jęcz.
- Oczywiście wielkie podziękowania
kieruję na ręce władz gminy i dyrekcji szkoły, bez których o wiele trudniej byłoby zorganizować taki turniej.
To będzie mała kameralna gala, ale
- uwaga - z kamerami telewizji Polsat. Chcemy sprawdzić się na małym
obiekcie, żeby za dwa trzy miesiące
wejść na większą halę. Mam nadzieję, że zarówno kibice, jak i zawodnicy będą zadowoleni z oprawy i atmosfery 25 stycznia.
m
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